
OBRZĘD POŚWIĘCENIA WODY 
I POKROPIENIA WIERNYCH 

Obrzęd poświęcenia wody i pokropienia wiernych może się odbywać 
we wszystkich kościołach i kaplicach podczas każdej Mszy niedziel-
nej, choćby była odprawiana w sobotę wieczorem. Obrzęd ten zastę-
puje akt pokuty przewidziany na początku Mszy. 
Po pozdrowieniu wiernych kapłan stojąc przy krześle i mając przed 
sobą naczynie z wodą, która ma być poświęcona, zwrócony do ludu 
zachęca go do modlitwy słowami niżej podanymi lub podobnymi: 

Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, któ-
rą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech 
Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, 
którego otrzymaliśmy. 
Po krótkiej ciszy celebrans, trzymając ręce złożone, mówi: 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, 
która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenie, także nasze 
dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wieczne-
go, prosimy Cię, pobłogosław † tę wodę, którą będziemy po-
kropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów w nas źródło swojej 
łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy 
mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać 
Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.  W. Amen. 
Albo: 
Panie, Boże wszechmogący, Ty jesteś źródłem i początkiem 
życia ciała i duszy. Prosimy Cię, pobłogosław † tę wodę, którą 
z ufnością się posługujemy, aby uprosić przebaczenie naszych 
grzechów i uzyskać obronę przeciwko wszelkim chorobom 
i zasadzkom szatana. Spraw, Boże, w miłosierdziu swoim, 
niech źródła żywej wody zawsze tryskają dla naszego zbawie-
nia, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie wewnętrznie oczysz-
czeni i uniknęli wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen. 



Zamiast tej modlitwy, w Okresie Wielkanocnym można odmówić na-
stępującą: 

Panie, Boże wszechmogący, wysłuchaj łaskawie próśb swoje-
go ludu, który wspomina wspaniałe dzieło stworzenia i jeszcze 
wspanialsze dzieło odkupienia i pobłogosław † tę wodę. Stwo-
rzyłeś ją, aby przez nią użyźniać ziemię oraz wzmacniać 
i oczyszczać nasze ciała. Woda była również narzędziem 
Twojego miłosierdzia: przez nią wyprowadziłeś Twój lud 
z niewoli i ugasiłeś jego pragnienie na pustyni. Prorocy zapo-
wiedzieli wodę jako znak nowego przymierza, które miałeś 
zawrzeć z ludźmi. Przez wodę, którą Chrystus uświęcił w Jor-
danie, odnowiłeś w odradzającej kąpieli chrztu naszą upadłą 
naturę. Niech ta woda przypomina nam przyjęty chrzest, aby-
śmy się radowali z naszymi braćmi ochrzczonymi w czasie 
uroczystości wielkanocnych. Przez Chrystusa, Pana nasze-
go. W. Amen. 

Jeżeli miejscowe zwyczaje lub tradycja zalecają zachować przy po-
święceniu wody obrzęd zmieszania jej z solą, kapłan błogosławi sól, 
mówiąc: 

Wszechmogący Boże, pokornie Cię prosimy, w swojej ojcow-
skiej dobroci pobłogosław † tę sól. Ty kazałeś prorokowi Eli-
zeuszowi wrzucić sól do wody, aby oczyszczona woda mogła 
służyć życiu. Prosimy Cię, Panie, spraw, niech wszędzie tam, 
gdzie padną krople tej poświęconej wody, ustaną napaści sza-
tana i niech nas zawsze strzeże obecność Ducha Świętego. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen. 

Kapłan wrzuca sól do wody, nic nie mówiąc. 

 
 
 



Kapłan bierze kropidło, kropi siebie i usługujących, następnie ducho-
wieństwo i lud. Jeżeli trzeba, przechodzi przez kościół. W tym czasie 
wykonuje się odpowiedni śpiew. 

Kapłan wraca do krzesła i gdy śpiew się skończy, zwrócony do ludu, 
trzymając ręce złożone, mówi: 

Niech Bóg wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, 
abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej Ofiary stali się 
godnymi udziału w uczcie niebieskiej. W. Amen. 
Następnie śpiewa się lub odmawia hymn Chwała na wysokości, gdy 
jest przewidziany. W Adwencie i Wielkim Poście następuje bezpo-
średnio kolekta.  


